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 Kiss Ernõ
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

BETEGTÖRTÉNET
Több mint három évtizedig dolgoztam a II. 
sz. Belklinikán. Egy 29 éves nőbeteget küld-
tek hozzám, primer hipertónia diagnózissal. 
A konzíliumot kérő kolléga egy „lássa pszicho-
lógus” megjegyzésű levélkével látta el a pácienst, 
majd megkeresésemre beszámolt arról, hogy a 
belgyógyászati diagnosztika szomatikus okot 
nem talált a véletlenül (szűrővizsgálat kapcsán) 
felfedezett hipertónia hátterében. Az adatokból 
kiderült, hogy a magas vérnyomás relatíve rövid 
ideje állhat fenn, a tenzióemelkedés mérsékelt, 
panaszokat eddig nem okozott. A beteg szub-
jektíve nyugtalan, türelmetlen, ingerült ember 
benyomását keltette. Néhány pszichoterápiás 
óra után kiderült, hogy párkapcsolati kudarcai 
vannak, és ennek oka: szexuális probléma. El-
mondta, hogy először tudott erről beszélni. Fel-
ajánlottam segítségemet ambuláns formában. 
Egy évig dolgoztunk a problémán, sikeresen. 
Szexuális zavara rendeződött, jól alakuló pár-
kapcsolata lett, hipertóniája megszűnt.

LEHET-E KAPCSOLAT A SZEXUÁLIS DISZFUNKCIÓ 
ÉS A HIPERTÓNIA KÖZÖTT?
2002-ben a Marketing Centrum és az ELTE 
Pszichológiai Intézete reprezentatív felmé-
rést végzett Magyarországon a szexuális maga-
tartásról. Eszerint nálunk a nők 52%-ának, a 
férfiak 48%-ának van egy évnél hosszabb ideje 
tartó szexuális diszfunkciója. Kopp Mária pro-
fesszor asszony egyik nyilatkozatában hang-
zott el, hogy a XXI. század népbetegsége 
a pszichológiai okok miatt kialakuló meg-
betegedések lesznek. A WHO előrejelzése 
alapján világ lakosságát leginkább fenyegető 

szív- és érrendszeri megbetegedések előretö-
rése várható a jövőben. A szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásában egyik meghatá-
rozó rizikófaktor a hipertónia, előfordulási 
gyakorisága napjainkban, az európai és észak-
amerikai adatokat figyelembe véve 15–35%-
ra tehető. Annak a valószínűsége, hogy a két 
betegség együtt, egymással kölcsönhatásban 
fordul elő, meglehetősen nagy. A hipertóniás 
betegek 90–95%-ában nem tudunk egyetlen 
jól körülhatárolható okot azonosítani a be-
tegség hátterében (primer hipertónia). Álta-
lánosan elfogadott, hogy a magas vérnyomás 
kialakulásában és fenntartásában meghatá-
rozó szerepet játszik a fokozott szimpatikus 
idegi aktivitás. Adatok vannak a tartós stressz 
patológiás hatására is. Ugyanakkor jól ismert, 
hogy a stressz hátterében gyakran interper-
szonális konfliktus (például párkapcsolati 
csatározás) húzódik meg.

A nőbeteg történetéhez visszatérve: lehetett 
volna nyugtatókkal, antihipertenzív gyógy-
szerekkel tünetileg kompenzált állapotot el-
érni, de akkor nem derültek volna ki a pár-
kapcsolati, szexuális problémái. Tehát az okok, 
amelyek a feszültséget, „orvosul” a szimpa-
tikotóniát fenntartják. A betegből lett volna 
egy szomatikusan egészségesre kompenzált 
boldogtalan, egyedül élő fiatal nő.

INTIM TÉMAKOMMUNIKÁCIÓ
Jogosan felmerül a kérdés, hogy a beteg miért 
nem beszélt korábban az orvosainak a prob-
lémájáról. Kiderült, hogy úgy érezte, az orvo-
sok nem érnek rá, nem volt négyszemközti 
helyzet, és különben is, ha kérdezték volna 
sem biztos, hogy elmondja a baját, mivel 
ez intim téma, magánügy, erről nem szokás 

„idegeneknek” beszélni. Kérdésemre, hogy 

a partnereinek beszélt-e erről, azt válaszolta, 
hogy nem, mert szégyellte. Úgy gondolta, ha 
beszélt volna, még hamarabb otthagyták volna.

Már Freud óta „bántják” a pszichológuso-
kat állítólagos pánszexuális szemléletük miatt. 
Az bizonyos, hogy a szexuális élet minden em-
ber életminőségében jelentős tényező. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy a zavartalan szexuális élet 
panacea minden testi és lelki bajra. Csak örülni 
lehet a Magatartástudományi Intézet napjaink-
ban induló vizsgálatának, amely a mindennapi 
élet biológiája címet viseli. A kutatás célja: az 
érzelmi jóllét és a biológiai mutatók összefüg-
géseinek vizsgálata. A lélek békéje a test békéje, 
mondta Pápai-Páriz Ferenc.

A beteg azt is mondta, a szexualitás intim 
téma. Igaz, de az is igaz, hogy a pszichotera-
peuták a szexuális funkciózavarokat tulajdon-
képpen (verbális és metakommunikatív érte-
lemben is) kommunikációs zavarnak is tart-
ják a párok között. Kinek-kinek hiteles, átélt, 
egyedi szexuális igényeit, reagálási módját kell 
megtanulnia. Ahhoz, hogy ez realizálódjon, az 
embernek a kommunikáció segítségével együtt 
kell működnie a partnerével. A legtehetsége-
sebb és legempatikusabb partner sem tudja 
olyan biztosan kitalálni az optimális ingerlési 
módokat, testtájakat, mint az, aki fogadja, átéli, 
érzi a saját válaszát erre.

MI A TERMÉSZETES A SZEXUALITÁSBAN?
Az is elhangzott a betegtől a terápiás órán, 
hogy szégyelli baját. Természetellenesnek, már-
már perverznek minősítette azt, hogy csak 
orális stimulációval (fellációval) tudott orgaz-
mushoz jutni.

Milyen szexuális viselkedést, működést tar-
tunk természetesnek, normálisnak? Mai tudá-
sunk szerint a pszichoszexuális fejlődést bioló-
giai, pszichológiai és szociológiai tényezők ala-
kítják. A kialakult, felnőtt szexualitást ugyanez 

Szexuális zavarok –  
párkapcsolati problémák –  
hipertónia
A mindennapi gyógyító munkában sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy a gondos 
kivizsgálást követõen sem találunk elégséges magyarázatot a beteg panaszaira, 
tüneteire. Ez feszültséget kelt a betegben és az orvosban is. Ennek a problémának 
egyik lehetséges megoldási módját igyekszem körüljárni, végiggondolni egy beteg 
sikeres szexterápiával végzõdõ története nyomán.
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a három erő, dominánsan a társadalmi-kultu-
rális hatás szabályozza. Harlow kísérletei óta 
tudjuk, hogy a szexuális viselkedés nem ösz-
tönvezérelt, hanem elsősorban tanult. A szüle-
tése után izoláltan nevelkedett nőstény majmot 
ivarérett korában teljes majomközösségbe he-
lyezték vissza. Az egyébként jól fejlett, egész-
séges egyed „nem talált párt”, nem tudott kö-
zösülni. Mesterséges megtermékenyítés után, 
zavartalan terhességet követően megszülte 
kölykét, akivel nem tudott mit kezdeni. Nem 
gondozta, nem táplálta. Nem működött a ko-
rábban mindenhatónak vélt ösztön. Úgy tűnik, 
a majomközösségben tanulják meg az egyedek 
a szexuális viselkedést, sőt még az anyai fel-
adatok ellátását is. Emberben is érvényesnek 
tekinthetjük, hogy a libidó szexuális aktivitás-
ra irányuló diffúz késztetés. Ennek realizálása 
azonban egy tágabb értelemben vett tanulás 
során alakul ki, tehát tanulható, tanulandó, 
fejleszthető. Hangsúlyozottan fontos, hogy a 
hibás tanulás kijavítható. A hibás tanulásra is 
példa lehet az, ha egy kisfiú akkor kerül először 
szexuális izgalomba, amikor meglátja, esetleg 
megszagolja a nővére alsóneműjét (fétisizmus 
bázisa), és ez imprintingszerűen rögzül. (Az 
imprinting a fejlődés különlegesen érzékeny 
szakaszaiban rögzülő inger–válasz együttes, 
ami a későbbiekben a feltétlen reflexek erős-
ségével működik). Az, hogy ebben a bonyolult 
jelenségkörben mit tartunk megengedhetőnek, 
természetesnek, mit tiltottnak, természet-
ellenesnek, netán perverznek vagy bűnösnek, 
az korszakonként, kultúránként változik. Az 
ógörög kultúrában például természetes volt a 
homoszexualitás, sőt annak pedofil változata 
is. Napjainkban egyes mohamedán országok-
ban, mormon közösségekben a többnejűség 
elfogadott. Történelmünkben, nem is olyan 
régen, a mi patriarchális kultúránkban, a nő-
nek titkolni illett szexuális vágyát. Aki „vélet-
lenül” orgazmushoz jutott, bűntudatot érzett 
(viktoriánus korszak). A társadalmilag elfoga-
dott attitűd, értékrend egyenetlenül változik a 
szexualitással kapcsolatban. Magyarországon 
elsőként kezdeményeztem, hogy szexterápi-
ás rendelés induljon el, intézményes keretek 
között. 1972-ben Lux Elvirával együtt kezd-
tük el a munkát a SOTE I sz. Női Kliniká-
ján. Ezt követően csaknem 2 évtizeden át volt 
szexterápiás rendelésem a Szabolcs utcában, 
akkori nevén az OTKI-ban. A kezdetekben 
azt tapasztaltam, hogy a közgondolkodás is 
teljesen negatívan ítélte meg, elutasította a 
nőbetegem által is szégyellt orális ingerlést. 
Napjainkban a fiatal párok többsége ugyanezt 
természetesnek tartja. Álláspontom szerint 
két felnőtt ember között mindenfajta szexuá-
lis viselkedés és stimuláció elfogadható, amely 
mindkettőjük számára örömet, élvezetet, köl-
csönös kielégülést okoz, és nem jár se testi, se 
lelki károsodással.

TELJESÍTMÉNY A SZEX?
A 80-as években hosszú ideig élő adásban vá-
laszoltam a hallgatók szexualitással kapcsola-
tos kérdéseire a rádióban. Az egyik legtöbb-
ször feltett kérdés az volt, hogy az együttlétek 
milyen gyakorisága normális. Az a vélemé-
nyem, hogy ha mindkettőjüknek úgy jó (hi-
telesen), a havonta egyszertől a naponta több-
szörig „normális”az együttlét. A szexualitás 

„örömműfaj”. A hányszor, a meddig, a hány-
nyal pedig a teljesítményhez tartozó fogal-
mak. Ha a szexualitásban a teljesítmény válik 
szemponttá, az éppen hogy rontja az élmény 
értékét, sőt magát a funkciót is veszélyezteti 
(teljesítmény-szorongás).

KLITORÁLIS-VAGINÁLIS ORGAZMUS?
Páciensemnek az is gondot okozott, 
hogy a közösülés az ő számára 
nem járt különösebb örömér-
zéssel. A problémával részle-
tesen foglalkozott a pszicha-
nalitikus iskola megalapítója, 
Freud is. Álláspontja szerint 
a klitorális stimulációval el-
ért orgazmus infantilis ki-
elégülési mód, a felnőtt nő-
nek a vaginális stimulációtól 
(frikciótól) kell kielégülnie. Ez a 
vélemény makacsul szervült a köz-
gondolkodásban is. Ennek következménye 
lehet, hogy forszírozottá válik a közösülés, ami 
ritkán jár a nő számára orgazmussal. Ilyenkor 
a nő retardáltnak, infantilisnek, netán betegnek 
érezheti magát. A Masters–Johnson-kutatópá-
ros szexuálélettani vizsgálatainak egyik eredmé-
nye, hogy a női orgazmus elsősorban a klitorális 
stimulációhoz kötött. Ez viszont valahogy nem 
ment át a közgondolkodásba, de sok esetben 
még a segítők, gyógyítók tudatába sem.

A SZEXUALITÁS JELENTÕSÉGE  
A PÁRKAPCSOLATOKBAN
Amint említettem, nőbetegem a szexuális prob-
lémáját azért nem mondta el part-
nereinek, mert attól félt, hogy 
ha ez kiderül, még hama-
rabb elhagyják. Nem vi-
tatható, hogy a szexuá-
lis élet a párkapcsolat 
meghatározó része. 
Több évtizedes szex-
terápiás tapasztalatom, 
hogy a legtökéletesebb 
szexuális harmónia sem 
elegendő önmagában 
a tartós párkapcsolathoz. 
Ugyanakkor a minden szem-
pontból ideális párkapcsolathoz is 
szükséges a mindkét fél számára elfogadható 
minőségű és gyakoriságú szexuális élet. E nélkül 
eltávolodnak, elhidegülnek egymástól.

A terápia során betegünk sokat „tanult” a 
szexualitásról. Segítséget kapott abban, hogy 
belátása legyen a saját problémája legfonto-
sabb részleteiről, hogy jobban el tudja fogad-
ni szexuális működését, önmagát. Megtanult 
kommunikálni a nemiségről. Sikerült új kap-
csolatot kialakítania, és ebben a saját szexuális 
forgatókönyvét a partnerével összeigazítania. 
Ennek eredményeként az új kapcsolat tartós-
nak ígérkezett, és a páciens szomatikus beteg-
sége, hipertóniája megszűnt. Saját szavait idéz-
ve: elégedett volt az életével.

Az ismertetett történet jó példa annak de-
monstrálására, hogy a szexualitásban hangsú-
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jük. Hangsúlyozottan fontos, hogy a panaszok 
hátteréből kizárjuk az organikus megbetege-
dést. De ha fény derül arra, hogy a szomatikus 
betegség mellett a háttérben pszichés prob-
léma is felmerül, küldjük a beteget szakem-
berhez. Az eredmény: a kevesebb frusztráció 
mind a beteg, mind az orvos számára megéri 
a fáradságot. Sokszorosan igazolt, hogy a nem 
organikus megbetegedések által okozott sze-
xuális problémák egyik lehetséges gyógyítási 
módja a szexterápia, amely a pszichoterápia 
egy speciális, fokális, rövid változata. Megjegy-
zendő, hogy az organikus megbetegedésekkel 
magyarázható szexuális funkciózavarok egy 
részénél is elérhető javulás a szexterápia során, 
mivel a feszültség csökkentése önmagában is 
jó hatású lehet.

Manapság sok szó esik az egészségügy terü-
letén a szempontokról. Meggyőződésem, hogy 
a prevenció hosszú távon mindenben a leggaz-
daságosabb. Emiatt kívánatos lenne az orvos-
képzésben, a pedagógusképzésben a pszicho-
lógiai ismeretek eddigieknél hangsúlyosabb 
oktatása. Fontos lenne, hogy ez a program 
tartalmazza a modern szexológiai ismereteket 
is (ami, sajnálatos módon, szinte teljesen hi-
ányzik a felsőoktatásból, és még a pszicholó-
giai képzés területén is komoly hiányosságok 
tapasztalhatók ezen a téren). Kívánatos lenne a 
színvonalas ismeretterjesztés, a „szülők iskolája” 
is ebben a témában. Mindezeket követően vár-
hatók eredmények a gyakorlatban, a gyermek-
nevelésben, a mindennapi gyógyító munkában.
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lyozottan, mintegy modellszerűen érvényesül-
nek a szocio-pszicho-szomatikus összefüggé-
sek. A szexuális zavarok megdöbbentő erővel 
hatnak az egész személyiségre. Testileg-lelkileg 
akár robusztus nők és férfiak omlanak össze, 
akár sírásig, szexuális kudarcaik miatt. Ha nincs 
bátorságuk, lehetőségük arra, hogy erről beszél-
jenek, segítséget kérjenek, megbetegedhetnek.

Mi a hagyományos medicina területén te-
vékenykedő gyakorló orvos lehetősége ezen 
a területen? Ha elfogadjuk, hogy a szexuális 
funkciózavarok párkapcsolati problémákhoz 
vezetnek, és az így állandósuló stressz szoma-
tikus betegségeket, jelen példánk szerint hiper-
tóniát okozhat, akkor a beavatkozás szükséges-
sége nem kérdőjelezhető meg. Ha elfogadjuk 
a szakirodalomban adatok sokaságával igazolt 
állítást, miszerint az emberi szexualitásban az 
ösztönkésztetéseket meghaladó szerepe van 
a tanulásnak, akkor számíthatunk arra, hogy 

a szexuális funkciózavarok befolyásolhatók.  
A mindenki számára egyensúlyhoz segítő, ter-
mészetes örömforrásul szolgáló szexualitás 
tanulható, fejleszthető, ezért tanulandó és fej-
lesztendő. Ez teszi fontossá, hogy a mindenna-
pi gyógyító gyakorlatban is tartsuk szem előtt, 
hogy az ember biológiai, pszichológiai és tár-
sadalmi lény. Ebből következően végül is min-
den betegségnek van biológiai, pszichológiai és 
társadalmi oka vagy következménye. Reálisan 
csak prioritásokról beszélhetünk. Ha a beteget 
ellátó orvos gondol erre a lehetőségre, kérdé-
seivel sokat segíthet a páciensnek. Nem mindig 
egyszerű megteremteni az optimális körülmé-
nyeket, de törekedni kell arra, hogy a beteggel 

„négyszemközti” is beszélni tudjunk, mert ez 
lehetővé teszi, hogy az amúgy szégyellt problé-
mát is képes elmondani. Ez esélyt ad arra, hogy 
ne csak az adott betegséget (például hipertóni-
át), de az egész beteget komplex módon kezel-




